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 אל:     המפקחים על החינוך הגופני במחוזות 

 מאת: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני 

 שלום רב, 

 ג "תשפשנת הלימודים   –כיתות ספורט הנדון:   

 

 "ג.פתש שנה"ל ,  לפתיחת כיתת ספורט בטופס בקשהמצ"ב הנחיות שונות בנדון, כולל 

המ הבקשה  )  בלבד  כםלי א  נשלח   בצ"החומר  טופס   + הנחיותיכם  לשלוח  נא  דאגו  הספר(.  לבתי  לא 

יינים כי  והנכם מעונ  פ"בתששנה"ל  ניים  שבהן יש כיתות ספורט בלפתיחת כיתת ספורט לחטיבות הבי 

 לבתי ספר אחרים שהנכם מעוניינים לפתוח בהם כיתות ספורט חדשות. ימשיכו לקבל תגבור שעות ו 

הספר על הפסקת    ביתמנהל/ת  יש  להודיע ל  –פי הכללים   -ים עלאינם פועלבתי ספר ש אם יש     הערה:

 .בפ"עד חודשיים לפני סוף שנה"ל תשפעילות כיתות הספורט 

כל   של  הבקשה  טופסי  כיתהביניים  חטיבות  את  פתיחת  לגבי  המלצתכם  בצירוף  אלינו  להעביר  ת  נא 

 (. 8.5.22, )פ"בתש  סיוון' בז ,וןראש יום ד לחדשה והמשך הפעולות של הכיתות הקיימות, ע ספורט

לה  גתשפ"שנה"ל  ב בבתי  משיך  נשתדל  הספורט  כיתות  פועלות הסבפעילות  בהם  פר 

 במתכונת הקיימת. כיום כיתות ספורט ו

 שתאושר הבקשה    אין להבטיח

 

 

 

 בברכה,                       

 

                     

                                                                                                              

 גיא דגן 

 המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני                                                                                           

 

 העתקים:  

 , יו"ר המזכירות הפדגוגית מירי שליסלד"ר 

 הפדגוגי  המנהל ן, ראש אינה זלצמגב' 

 אגף א' חינוך על יסודי   מנהלת –הפדגוגי   המנהלגב' דסי בארי, 

 מר עפר שמעוני, מנהל המח' לפיקוח על החינוך הגופני 

 מר ניב וינטרוב, מדריך מרכז ארצי בחינוך הגופני 

mailto:ofershi@netvision.net.il
http://www.education.gov.il/pe


 

 61092 בניין מושקוביץ ת"א, מיקוד 2חוב השלשה מס' המען למכתבים: ר
 073-3936225  ; פקס:073-3936652ן: טלפו

E-mail:anatpi@education.gov.il         www.education.gov.il/pe  :אתר האינטרנט 

 ' ניסן, תשפ"ב י      

 2022אפריל,  11

 

 

 ספר מנהל/ת בית האל:     

 פני ונה על החינוך הגומאת:  המפמ"ר והממ

 שלום רב, 

 ג "פתששנה"ל   - נוהלים מחייבים בכיתות ספורטהנדון:   

 

שעות   .1 לאחר  ומתאמנים  רציף  באופן  בספורט  העוסקים  לתלמידים  מיועדת  הספורט  כיתת  כידוע, 

 הלימודים באופן קבוע לפחות פעמיים בשבוע ומשתתפים בתחרויות. 

יש להקים    לקראת פתיחת  .2   גופיםה  חט"ב, שישתתפו בה    ת הספורט של וה לכיתוועדה מלושנה"ל, 

והורים, כאשר המטרה לשתף    בית ספרי  מועדון  ספורט/הד רשות מקומית, אגובית הספר,    :הבאים

מנת   פעולה על  וזאת  הספורט  בתחום  פעיל  התלמיד  בהן  השונות  המסגרות  להצלחת    בין  לתרום 

 כיתות הספורט. 

 תות הספורט:לימוד חומר עיוני בכיו   ראהההותכנית   .3

הספורט   (א כיתות  פעילות  השיעורים  תציגתכנית  המתקיימים  את  יום  מהלך  ב   והפעילויות 

הלימודים, תוך הבאה בחשבון של הפעילות הספורטיבית בה התלמיד משתתף באופן רצוף אחר  

 כרצף משלים אחד.   הצהריים ולהתייחס אליהן 

 עיוניים. ספורט ישולבו פרקים של כיתות ה ההוראהבתכנית  (ב

על תהיה  העיוניים  הפרקים  בית -הוראת  תכנית  )תלת-פי  לתכנית    ,שנתית(-ספרית  מותאמת 

 הוראת ידע והבנה בחינוך הגופני.  –הלימודים

להעשרה   (ג יכוונו  הבוקר  בשעות  גופנית.  לוהשיעורים  בבנייה  יתקיימו  שיעורים  הם  לא 

 של הכיתה.  בנושא הספורט הספציפי

את  יש   (ד הספורט  המעודכנת  ההוראהתכנית  לשלוח  כיתות  +עיוני,   ,של    ה'   תאריךל ד  ע    מעשי 

   . ביה"סשל על החינוך הגופני   ת /, למפקח30/09/2022  ,גבתשרי תשפ"

 מורים ומאמנים בכיתות הספורט  .4

 .  גם המאמן אחה"צ הטוב ביותר הוא שהמורה לחינוך גופני בבוקר, יהיה

השת באמצעות  לכך  לדאוג  הנבחרלמויות  חשוב  ה  בענף  החינוך  כילמורי  באותן  תות   גופני  

 ובשיבוץ המורים.  

גופני,  האחראי   לחינוך  קבוע  כיתת הספורט,  על   בכל מקרה, תפקיד המורה  קשר  על  לשמור 

 אחה"צ.  בהם התלמיד פעיל ספרי-וענייני עם  המאמנים/האגודה/המועדון  הבית
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 פעילות התלמידים  .5

חייב להשתתף  התלמידים  בבוקרים  הכיתה  פעולות  ובכל  להיות    מחויביםהתלמידים  סף  בנו, 

הצהריים   אחר  סדירספורטאים  באופן  הספויתחרוב  באימונים  ולהשתתף  הספורט  בענף  ציפי  ות 

 (. הבית ספרי או המועדון ספורטלכיתה אחה"צ )במסגרת אגודת 

 . ק בהעשרה ובנייה גופניתתעסושל הכיתה בשעות הבוקר והפעילות  לוודא שתכנית ההוראה יש 

 ומשחק/תחרות.אימונים בשבוע   2חות פל אחה"צ יתקיימו 

 ההשתתפות באירועי ספורט תתואם כך שיימנע עומס פיזי מיותר על התלמיד, וכלכלי על ביה"ס.  

התלמיד .6 הספורט  השתתפות  למוסד    בכיתת  שנמסרה  ילדם  בריאות  על  ההורים  בהצהרת  מותנית 

 (.   1/9)לפני  .("אישורים רפואיים" ,6בחוזר עח/  0081קבע מס' ראו הוראת )  החינוכי

 , (אחד הסעיפים בטופס ההצהרה מסומן)הצהרת ההורה מציינת מצב של מחלה במקרה ש

 . לשם ביצוע פעילות ספורט תחרותיתרופא יש צורך באישור מ

 ורים ההנחיות הרפואיות במצבים אלו תהיינה תקפות למשך שנה או עד עדכונן על ידי הה 

 דם. ם נדרשים להצהיר מדי שנה על בריאות ילבמקרה של המלצות רפואיות חדשות. ההורי

 קשר עם בתי"ס מזינים  .7

המזינים,     מומלץ  היסודיים  בבתיה"ס  מתאימים    בשיתוף לפתוח  לתלמידים  חוג  המקומית,  הרשות 

ולכו  לבנות  ניתן   זו  בדרך  הספורט.  מורה מכיתות  ע"י  אוכלוסייתושינוהל  לכיתות    ן את  התלמידים 

 הספורט. 

במי .8 כי  ממליצים  ל  הדאנו  או  ספורט  לאגודת  תשלום  מתאמנים    הספורט   מועדוןשקיים  בהם 

 לפחות מהמקובל באותה רשות, לתלמידי כיתת הספורט.   10%התלמידים, תינתן הנחה בשיעור של 

הוריהם .9 עם  האיתור  שלבי  כל  את  שעברו  לתלמידים  מכינה  פגישה  לקיים  יוב יש  בה  זכויות  ,  הרו 

להחתים את הילד והוריו  על מסמך,  דף  הסבר בנדון(. יש   וחובות התלמיד בכיתת הספורט  )יחולק  

                       , כולל התנהגות והגינות.שהם מודעים למתחייב מהשתתפות בנם/בתם בכיתת הספורט

 

 בברכה,

 
 גיא דגן 

 ממונה על החינוך הגופני המפמ"ר וה

 העתקים:  

 , יו"ר המזכירות הפדגוגית מירי שליסלד"ר 

 הפדגוגי  המנהל גב' אינה זלצמן, ראש 

 חינוך על יסודי  א'  אגף  מנהלת –הפדגוגי   המנהל דסי בארי,גב' 

 יקוח על החינוך הגופני מר עפר שמעוני, מנהל המח' לפ

 ארצי בחינוך הגופני  מר ניב וינטרוב, מדריך מרכז 
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 ' ניסן, תשפ"ב י

 2022אפריל,  11

 

      

    

                                     

 לכבוד 

 במחוז הגופני -על החינוך ת /המפקח

 

 ג.א.נ.,

 

 ג"פתש –כיתת ספורט  בקשה לפתיחת הנדון:   

והמשך הפעלת    בכיתה ז' של בית ספרנוחדשה   הננו מבקשים לאשר לנו פתיחת כיתת ספורט .1

 הכיתות הקיימות. 

 ________ כתובתו _______________________________   שם ביה"ס  _____ 

 מיקוד  __________    מס' הטלפון ____________  מוסד __________   הל סמ

 ________________   (E-MAIL)דואר אלקטרוני  מס' הפקס  ____________  

 ידוע לנו כי פתיחת כיתת הספורט תאושר לנו, רק אם נעמוד בתנאים הבאים: .2

 קבוצות תחרותיות, אחת בנות ואחת בנים.  2-תורכב מ הכיתה .א

הישגים לימודיים  לא     .בלבדמבחני יכולת גופנית/ספורטיבית  פי -לדי הכיתה ייבחרו עתלמי .ב

 בחשבון לצורך סעיף ה' להלן.  ויילקח , אך בחשבון  בתהליך איתור  התלמידים ויילקח

י ונציגי הרשות המקומית בהתאם  על החינוך הגופנ  ת/ע"י המפקחאזור הרישום לכתה יקבע  .ג

   למדיניות העירונית.

לפני  ,  כמפורט בחוזר שקיבלנו בנדון,   בריאות אישורימציאו  –התלמידים שיאושרו כל  .ד

 ולפני  פעילותם בכיתה.  פתיחת שנת הלימודים

מבנה הכיתה מבחינת הטרוגניות, אינטגרציה חברתית ומספר התלמידים, יהיה דומה  .ה

 ה שכבת גיל.לשאר הכיתות באות

רשומים   ספרי ותלמידיו יהיו -רט ביתמתחייב, לפתוח/לקיים מועדון ספו בית הספר  .ו

באגודת ספורט המשחקת בליגה  יםפעיל  ספורטאים הספר, או -בתיבהתאחדות ספורט 

 סדירה. 

 ,בתשרי תשפ"ג ה' תאריך לעד   והמעשית  עיוניתההוראה התכנית  את בית הספר יעביר  .ז

30/09/2022 . 

  החינוך הגופני חוזר זה יש להחזיר לפיקוח על 

 . 8.5.22לא יאוחר מתאריך  במחוז

 .חוזר שיגיע לאחר מועד זה לא יטופל

דנו  ן במשלוח הטופס משום התחייבות מצאי

 ת הספורטכיתלפתיחת 
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  1מעשיות +  ש"ש  4ת  לפחו: כולל פעילות אחה"צ לתלמיד  המינימליתהלימודים  עות  שמכסת  .3

 אימונים בשבוע ומשחק/תחרות בשעות אחה"צ.   2ש"ש עיוני בשעות הבוקר ולפחות 

 (. לחודשהפעילות תמומן מהמקורות דלהלן )נא לפרט  ש"ש, או שווה ערך כספי   .4

 פיקוח __________________________.  .א

"ש הרגילות  הש  2 -ל   ____________________.)לציין רק את הניתן בנוסףסל ביה"ס  .ב

 בתקן(.

 הרשות המקומית _________________________.  .ג

   __ ₪ ____ _____ : בי"ספעילות העשרה בלתשלומי תלמידים  .ד

 לחודש.    __ ₪ ____ לאגודה/מועדון: _____תשלומים   .ה

 שונות _____________________________________________.  .ו

עו ע"י  הפיקוח על  כפי שייקב פורט בתי הספרס ט'( ישתתפו  בתחרויות-תלמידי החטיבה )כיתות ז'  .5

 . החינוך הגופני

הספורט של   בענפירועים, קיימת חובה להשתתף קודם כל בענף/יידוע לנו כי בהשתתפות בא    הערה:

 כיתת  הספורט. 

לים הקבועים בתקנון  כיתת הספורט נשמור על הכל תבכל מהלך הלימודים ופעילו  .6

 . ר לחינוך גופניהמפורסם באתר המפמ"  כיתות הספורט 

יוכל הפיקוח על   ובנהלים המחייבים בכיתות הספורט כי אם לא נעמוד בכללי התקנון ידוע לי .7

את השעות אותם העביר לנו עבור כיתות הספורט ממצבת שעות התקן של   החינוך הגופני לגרוע

 בית הספר. 

 

 כיתות ספורט: בבבית ספרנו  לומדים   (פ"בתש) ת בשנה"ל הנוכחי .8

 ________________ תלמידים.  , _________________ תלמידותכיתה ז': 

 בכיתה ________________________________________. המעשייםנושא/י הספורט 

 ______________ תלמידים.  , כיתה ח': ___________________ תלמידות

 בכיתה ________________________________________. עשייםהמנושא/י הספורט 

 _____________ תלמידים.   , כיתה ט': ___________________ תלמידות

 בכיתה ________________________________________. המעשייםנושא/י הספורט 

mailto:ofershi@netvision.net.il
http://www.education.gov.il/pe


 

 61092 בניין מושקוביץ ת"א, מיקוד 2חוב השלשה מס' המען למכתבים: ר
 073-3936225  ; פקס:073-3936652ן: טלפו

E-mail:anatpi@education.gov.il         www.education.gov.il/pe  :אתר האינטרנט 

 

 ויים ללמוד :צפ ( ג"תשפ)  בשנה"ל הבאה .9

 ________________ תלמידים.  , כיתה ז': _________________ תלמידות

 כיתה ________________________________________.ב  המעשייםנושא/י הספורט 

 ______________ תלמידים.  , כיתה ח': ___________________ תלמידות

 בכיתה ________________________________________. המעשייםנושא/י הספורט 

 _____________ תלמידים.   , ____ תלמידותכיתה ט': _______________

 בכיתה ________________________________________. המעשייםנושא/י הספורט 

 

 ,הבברכ

 

__________ ______________                                                   __________________ 

 מנהל/תהחתימת                                                             ביה"סמנהל/ת  שם ומשפחה של 

 

                                   _____________                                        __________________ 

 חותמת ביה"ס                               תאריך                                                          

 

 

 אל : המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני 

 _________ _______, המפקח/ת על החינוך הגופני במחוז _________ _______ מאת: ___ 

 ט  בבית הספר.    /  ח     /  ז    כיתת הספורט  בכיתותפתיחת  לאשר את   ממליצה/הריני ממליץ

 

 תאריך : ____________    ___________________  ת/חתימת המפקח 
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